ACTA D’ACORDS
ASSEMBLEA SOM PALMA 14 DE NOVEMBRE 2015
Assisteixen a l’inici de l’Assemblea 78 persones.
Ordre del dia:
0.- Recordatori del reglament de l’assemblea i aprovació, si escau, de l’ordre del dia de
l’Assemblea.
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Protocol de finances: debat i votació presencial.
3.- Presentació models organitzatius: debat.
4.- Votació presencial de model organitzatiu.
S’inicia l’acte amb una prèvia fent un minut de silenci pels atemptats perpetrats a França la nit
del 13 de novembre.
Comença l’assemblea sent les 17,34 h.
Es dóna lectura de la composició de la mesa i es sotmet a votació. Queda aprovada per
assentiment.
Punt 0.- El company Pere Duran fa recordatori del reglament que regirà l’Assemblea que fou
aprovada en l’assemblea anterior.
1.- Aprovació de l’acta anterior es sotmet a votació amb el següent resultat:
58 a favor
0 en contra
3 abstencions
2.- Pere Duran demana disculpes pel que fa a l’aprovació del reglament de finances amb tant
retard i per les distorsions que això hagi pogut ocasionar pel que fa les aportacions que han de
fer els regidors/es del sobrant del sou. A partir d’aquesta assemblea, sempre que s’aprovi el
reglament, es faran les aportacions corresponents de l’excedent de sou.
No hi ha paraules al respecte i es passa a votació el reglament amb el següent resultat.
53 a favor
0 en contra
9 abstencions
Miquel Capó presenta l’esmena al reglament de finances relativa a les aportacions mensuals
que també haurien de fer els treballadores i treballadors contractats directament per de Som
Palma o bé contractats per l’Ajuntament a iniciativa de Som Palma. L’esmena l’ha elaborada
Pere Duran, però per formar part aquest últim de la mesa de l’assemblea, no intervindrà i la
defensarà en Miquel Capó.

Es duen a terme vàries intervencions i es sotmet a votació:
25 A favor
36 En contra
8 Abstencions
3.- Presentació models organitzatius
Joan Mangiova presenta el model “Juntes i junts Som i Podem”.
Josep Brunet i Toni Villalonga presenten el model “Totes Som Palma”.
S’obre un torn de paraules per al debat. S’estableix un temps de 30 minuts.
4.- Votacions presencials:
La companya Nina Parron dóna per finalitzada l’Assemblea Ciutadana i recorda els terminis de
votació:
Diumenge 15 de novembre de 10 a11 h a l’espai Fleming.
Dilluns 16 de novembre de 18 a 20 h a l’espai Fleming.
També es pot dur a terme en format electrònic.
Una vegada finalitzat el procés de votació s’obrirà el procés de presentació de candidatures.
Per últim, i en un altre ordre de qüestions, el company Pere Duran informa de l’activitat
prevista per demà dia 15 en el casal Can Alonso a partir de les 10,30 sobre un taller de
Participació, i que tothom que vulgui encara es pot inscriure. Posteriorment el Consell de
Mallorca convida a dinar als assistents.

Sense més assumptes que tractar finalitza l’Assemblea a les 20’00h.

